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Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i widzialnym Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i widzialnym Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i widzialnym Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i widzialnym 834, 1369 źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych" źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych" źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych" źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych"Sobór Wat. II, 

Lumen gentium, 23. . . . 837"Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chry"Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chry"Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chry"Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną stusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną stusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną stusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną 
władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany"władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany"władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany"władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany"Sobór Wat. II, Lumen gentium, 22; por. dekret Christus Dominus, 2; 9....    [KKK, 882] 
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ŚW. PIOTR, wczesny VII w., enkaustyka, 93×53 cm, monaster św. Katarzyny, Synaj, Egipt; źródło: 

campus.belmont.edu 

Z Z Z Z KSIĘGI PROROKA KSIĘGI PROROKA KSIĘGI PROROKA KSIĘGI PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 22,19–23 

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: 
»Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia 
powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją 
tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on 
będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. 
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie 
zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu 
pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca«. 

PSALM RESPONSORYJNPSALM RESPONSORYJNPSALM RESPONSORYJNPSALM RESPONSORYJNYYYYPs138 

REFREN: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wiekiPanie, Twa łaska trwa po wszystkie wiekiPanie, Twa łaska trwa po wszystkie wiekiPanie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki 
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 
bo usłyszałeś słowa ust moich; 

będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. 
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 

I będę sławił Twe imię 
za łaskę Twoją i wierność 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, 
nie porzucaj dzieła rąk Twoich. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMZYMZYMZYMIANIANIANIANRz 11,33–36 

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego 
wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! 
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? 
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? 
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na 
wieki. Amen. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 16,18 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 16,13–20 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: »Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?«. 
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 
za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za 
kogo Mnie uważacie?”. 
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. 
Na to Jezus mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie«. 
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    SSSSABINAABINAABINAABINA,,,, MĘCZENNICA MĘCZENNICA MĘCZENNICA MĘCZENNICA     
Tradycja głosi, że była zamożną i darzoną szacunkiem wdową po patrycjuszu 
Walentym (poległ w bitwie z Dakami), córką Heroda Metallariusa. 
Nawrócić na wiarę chrześcijańską miała ją jedna z jej wielu niewolnic, Serafia 
(swoje wyznanie przybliżyć miała Sabinie słowami: „Potężna pani, jestem tylko 
prostą, nieokrzesaną niewolnicą i nie umiem ci opisać wzniosłości i słodyczy 
naszej świętej wiary, wyręczą mnie jednak w tym względzie nasi kapłani, byle byś 
ich posłuchać zechciała!"). Chrzest przyjęła w katakumbach, gdzie z obawy przed 
cesarskimi prześladowcami gromadzili się chrześcijanie (Serafii miała rzec: 
„Kochana siostro, odtąd nie będę cię inaczej nazywać, jak tylko siostrą swoją"). 
Ok. 125, za cesarza Hadriana, prefekt Vindeny (Umbria) Beryllus aresztował 

Serafię i rozjątrzony odmową złożenia ofiary 
bożkom kazał ją osmagać, drzeć rozpalony-
mi obcęgami, a wreszcie zatłuc kijami. 
Sabina wykupiła zwłoki, zabalsamowała je i 
pochowała w grobie rodzinnym. W miesiąc 
później sama została, na polecenie nas-
tępcy Beryllusa, Elpidiusza, aresztowana. 
Praworządność rzymska nie pozwalała 
karać wolnych obywateli bez procedury 
sądowej, Sabinę postawiono więc przed 
sędzią. Tam miała powiedzieć: "Jestem 
chrześcijanką, więc nigdy nie oddam czci 
szatanom. Czyń ze mną, co ci się podoba; 
[…] jestem gotowa na śmierć". Jako 
patrycjuszka nie mogła być traktowana w 

sposób poniżający, dlatego została … ścięta mieczem. 
W 420 jej relikwie zostały złożone na Awentynie, w nowo wybudowanej bazylice 
ku jej (i św. Serafii) czci, w miejscu, gdzie znajdował się jej dom. Znajdują się tam 
do dziś (tam też zwyczajowo papież odprawia nabożeństwo Środy Popielcowej). 
Sabina jest patronką Rzymu, dzieci, gospodyń domowych, wzywana w przypadku 
krwotoku lub z prośbą o powstrzymanie deszczu. (uroczystość 29 sierpnia) 
il. POGRZEB ŚW. SERAFII, LORENA, Claudio de (ok. 1600, Chamagne – 1682, Rzym), fragm.,1639-1640, 
olejny na płótnie, 212×145 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: www.oronoz.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 
(do 31.VIII) z sakramentu pokuty (spowiedzi) można 
korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. 
W czasie Mszy św. spowiedzi NIE MA. 

 24.VIII (niedziela): Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – 
DOŻYNKI. SERDECZNIE WITAMY naszego Pasterza Eksc. ks. 
bpa Piotra JARECKIEGO! 

 26.VIII (wtorek): Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. Msze św. o 7:30 i 18:00. 

 31.VIII (niedziela) 
 Dożynki gminne: 

 dla gminy Konstancin-Jeziorna we wsi Czarnów 
o 12:00; 

 dla gminy Góra Kalwaria we wsi Brześce o 14:00. 
 W wigilię 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
o 18:00 Msza św. za poległych i pomordowanych w 
latach 1939–1945. Pamiętajmy o tych, którzy oddali swoje 
życie w obronie Ojczyzny, w naszych prywatnych 
modlitwach! 

 1.IX (poniedziałek): Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
2008/2009: 

 Msza św. dla szkoły w Słomczynie o 8:00 w kościele; 
 Msza św. dla szkoły w Brześcach o 9:15 na terenie szkoły; 
 Spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego 
31.VIII (niedziela), pół godziny przed każdą Mszą św. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, rodziców i 
całe grono pedagogiczne! 

 Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii 
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z wizerunkami 
św. Zygmunta i Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Koszt obrazka - dobrowolna ofiara. 
Dochód przeznaczony jest na Caritas parafialny, 

czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Paweł Michał STAFECKI, kawaler z parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Piasecznie, i Marta Anna SZMILEWSKA, panna 
z Czernideł, parafia tutejsza 

Zapowiedź II: Piotr NOGAL, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 
Izabela Paula NOWAKOWSKA, panna z parafii Przemienienia 
Pańskiego w Kamieniu 

Zapowiedź I: Tomasz KLECH, kawaler z parafii św. Antoniego Marii 
Zaccarii w Warszawie, i Karolina OSĘKA, panna z Brześc, 
parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Michał SEROCZYŃSKI, kawaler z parafii św. Anny w Pia-
secznie, i Magdalena KAZUBSKA, panna z Łęgu, parafia 
tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
23.VIII.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Marek ZAROŃ i Joanna ŚLIWKA 
Mariusz Grzegorz BOROWSKI i Aneta CHENDOSKO 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (44): SPLAMIONA HOSTIA W HASSELT 
25.VII.1317 proboszcz kościoła w Viversel (dzisiejsza Belgia) został 
przywołany do łoża ciężko chorego parafianina z posługą eucharystyczną. 
Po przybyciu podręczną torbę zawierającą cyborium z Najświętszym 
Sakramentem położył na stole przy wejściu i, by wyspowiadać chorego, 
wszedł do sypialni. W tym czasie jeden domowników, w stanie - jak 
tradycja niesie - grzechu śmiertelnego, niesiony ciekawością otworzył 
torbę i wyciągnął cyborium. Otworzył je i wyjął znajdującą się w niej Hostię 
Ciała Pańskiego. Natychmiast jednak włożył Ją z powrotem – Hostia 
zaczęła krwawić! 
Po chwili kapłan wyszedł z sypialni i z cyborium powrócił do chorego. Gdy 
jednakże próbował wziąć Hostię, którą sam uprzednio konsekrował, 
zauważył, że jest zakrwawiona i w jakiś sposób przylepiona do płótna 
pokrywającego dno cyborium. Przestraszony i zszokowany opuścił pod 
błachym pretekstem dom chorego i udał się do proboszcza pobliskego 

Lumen. Ten poradził, by zaniósł Hostię do opactwa sióstr cysterek w 
Herkenrode. W tych latach opactwo to było jednym z najważniejszych 
centrów kultu chrześnijańskiego w Niderlandach (parę lat wcześniej 
przebywała w nim m.in. słynna stygmatyczka, św. Lutgarda). 
1.VIII kapłan udał się do odległego o około 50 km klasztoru. Wieść niesie, 
że w drodze kłaniały się mu napotkane owce, a u celu samoistnie zaczęły 
bić dzwony… Gdy na miejscu pokazał pokrytą Krwią Hostię zdumieni 
zgromadzeni ujrzeli w Niej wizerunek Chrystusa cierniem koronowanego! 
Znak ten odczytano jako wybranie przez Zbawiciela opactwa na miejsce 

swojego sanktuarium. 
Wkrótce Herkenrode stało się centrum 
pielgrzymkowym. W miejscu, gdzie ukazał 
się Chrystus (Sacramentsberg), wybudo-
wano, ku upamiętnieniu zdarzenia, 
kaplicę. W specjalnym relikwiarzu 
wystawiono „Najświętszy Sakrament 
Cudu” – miał on wielokrotnie chronić 
klasztor przez niebezpieczeństwami… 

W Herkenrode Hostia znajdowała się do 1796, gdy szaleństwa rewolucji 
francuskiej dotarły do opactwa. Tylko dzięki paru pobożnym rodzinom 
udało się, po wygnaniu cysterek, przechować Ją (przez pewien czas 
ukrywano Ją w blaszanym pudełku zamurowanym w kuchennej ścianie). 
W 1804 Hostię odzyskano i w uroczystej procesji zaniesiono do katedry 
św. Kwintyna w Hasselt, gdzie przechowywana jest, w niezmienionym 
stanie (badania stanu Hostii przeprowadzano wielokrotnie: w XVIII w. 
badał Ją nuncjusz apostolski Carafa i bp Liège, a w czasie wizyty 
arcyksiężnej Izabeli abp Malines) - do dziś. 

il. Hostia z Herkenrode-Hasselt, szczegół; źródło: www.therealpresence.org 

BY WNUK TWÓJ MÓGŁ BYĆ Z CIEBIE DUMNY… 
Dulce, decorum est pro patria mori! 
Ale też wszędzie, gdzie walczący pada 
Twarzą do wroga - jest pole Cecory. 
I tam się Polska nad nim chyli blada, 
Choćby w swym boju sam jeden był całym 
Wojskiem i sam był wojska generałem. 
Niech tyle wskóra twoje biedne męstwo, 
że z takich setek i setek tysięcy 
Klęsk bezimiennych - Jej wielkie 

zwycięstwo 
Powstanie kiedyś. Nie potrzeba więcej 
W godzinie śmierci i w obliczu trumny. 
To dość - by wnuk twój mógł być z ciebie dumny. 

Nie trzeba więcej. Nie trzeba nadziei. 
Potrzebny tylko jeden krzyk Rejtana. 
Czasem potrzebna jedna śmierć Okrzei. 
Chociażby bitwa była już przegrana 
I sztandar w prochu, choćby go deptali. 

Ktoś jeszcze zginął. Więc walka trwa dalej! 
Autor nieznany 

fot. 1944 - wpisywanie nazwisk na cmentarzu na ul. Mazowieckiej, LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 
1944, Warszawa); VIII.1944, Muzeum Powstania Warszawskiego, źródło: fototeka.1944.pl 

POCZET PAPIEŻY (119): LEON V 
Urodził się w Priapi w dystrykcie Ardei, na południe od Rzymu. 
Niewiele o nim wiadomo. Do Wiecznego Miasta przybył – w czasach 
wielkiego zamętu - jako mnich i w bliżej nie znanych okolicznościach 
został wybrany na papieża, prawdopodobnie w sierpniu 903. Nie był 
kardynałem - związany był z jednym z kościołów poza murami Rzymu, 
dlatego też w katalogach papieży zwany jest czasem presbiter forensis. 
Współczesny mu Auxilius z Neapolu podaje, 
że "ster świętego Kościoła Rzymskiego 
dzierżył przez trzydzieści dni", i że "był 
bożym, godnym czci i świętym człowie-
kiem”. Jednakże poza wydaniem bulli 
zwalniającej kanoników Bolonii z podatów 
nic nie wiadomo o jego pontyfikacie. 
Jak jego życie tak i szczegóły jego śmierci 
okryte są zasłoną czasu. Pojmany miał być 
przez Krzysztofa, kardynała-prezbitera 
kościoła S. Damaso, uwięziony i zmuszony do 
zrzeczenia się godności papieskiej (Krzysztof 
ogłosił się papieżem, ale wkrótce został zastąpiony przez Sergiusza III). 
W więzieniu (w klasztorze?) na początku 904 miał umrzeć (inne źródła 
mówią, że zabić go kazał Sergiusz…) 

il. LEON V, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
  


